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   แผนเผชิญเหตุอุทกภัยองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ประจําป 2565 

 

สภาพท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

1.ที่ต้ังและอาณาเขต 
องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ตั้งอยูที่ 222 หมูที่ 4 ตําบลโนนกอก อําเภอเกษตรสมบูรณ 

จังหวัดชัยภูมิ โดยตําบลโนนกอกมีพื้นที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,000 ไร  
มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลบานบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ  
        ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ  
        ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
   และตําบลซับสีทอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
        ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลหนองขา อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ  
 
2.เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก แบงเขตการปกครองออกเปน 10 หมูบาน ไดแก 

 บานเมืองกลาง  หมูท่ี 1 
 บานนกเจา หมูท่ี 2 
 บานโสกเชือก หมูท่ี 3 
 บานเปอย หมูท่ี 4 
 บานโนนเห็ดไคล หมูที่ 5 
 บานสระ หมูที่ 6 
 บานสระ หมูที่ 7 
 บานสระ หมูที่ 8 
 บานโนนสุขสันต หมูที่ 9 
      บานสระ หมูที่ 10 

 
3.ประชากร ศาสนา 

           ตําบลโนนกอก มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 10,400 คน 
จําแนกเปน เพศชาย 4,547 คน     เพศหญิง 5,176 คน 
จํานวนเด็ก (อายุ 0-17 ป) เด็กชาย 1,083 คน   เด็กหญิง 1,022 คน 
จํานวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป) เพศชาย 673 คน   เพศหญิง 782 คน 
จํานวนผูพิการ    เพศชาย 281 คน   เพศหญิง 220 คน 
จํานวนผูปวยติดเตียง 18 คน  

   จํานวนครัวเรือน. 2,622 ครัวเรือน 

   สวนใหญนับถือศาสนา  พุทธ รอยละ 100  

   (ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 
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ขอกฎหมาย 

 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง

พ้ืนท่ี คือ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แหงพ้ืนที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถิ่นและมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการ

อําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ีนั้น 

(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา) เปนผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติ

หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการทองถิ่นตามท่ี

ไดรับมอบหมาย (มาตรา 20)  

 

แผนที่พ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยขององคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

 

    

      หมายเหตุ        บานโนนเห็ดไคล ม.5        บานโสกเชือก ม. 3        บานเปอย ม.4         บานสระ ม.10                              
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สถานท่ีราชการและสถานที่สําคัญในตําบลโนนกอก 

พ้ืนที ่ สถานที่สําคัญ พิกัดทางภูมิศาสตร 

หมูท่ี 1 สถาบันการศกึษา รร.บานเมืองกลางวิทยา 

สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดโนนทราย 

16.165155,101.926844 

16.161313,101.925981 

หมูท่ี 2 สถาบันการศกึษา รร.โนนกอกวิทยา 

สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดพการาม 

16.180818,101.924878 

16.176113,101.927950 

หมูท่ี 3 สถาบันการศกึษา รร.โสกเชือกนกเจาพัฒนา 

สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดดอกไม 

16.187822,101.929177 

16.186513,101.933622 

หมูท่ี 4 สถานท่ีราชการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 

สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลโนนกอก 

สถาบันการศกึษา รร.บุปผาราม 

สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดบุปผาราม 

16.19624,101.932393 

(พ้ืนท่ีติดตอกับ อบต.โนนกอก) 

16.196421,101.943433 

(พ้ืนท่ีติดตอกับ รร.บุปผาราม) 

หมูท่ี 5 สถาบันการศกึษา 

 รร.โนนเห็ดไคล 

 รร.อนุบาลสายฝน 

สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดบุญเรือง 

 

16.207069,101.949165 

16.1942928,101.9387438 

16.208596,101.948994 

หมูท่ี 7 สถาบันการศกึษา  

รร.บานสระหวยยางอุปถัมภ 

สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดทักษิณ 

 

 

16.182478,101.949165 

16.179248,101.944360 

หมูท่ี 9 

 

สถานท่ีตั้งทางศาสนา วัดพระเจาอุย 16.170055,101.945061 

หมูท่ี10 สถานที่ตั้งทางศาสนา  

วัดปาสระแกว 

บอขยะแบบฝงกลบ  บานสระ 

 

16.170055,101.945063 

รวม สถานท่ีราชการ  1 แหง 

สถานบริการสาธารณสุข 1 แหง 

สถาบันการศกึษา 6 แหง 

สถานท่ีตั้งทางศาสนา 8 แหง 

พื้นท่ีทิ้งขยะ 1 แหง 
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สถิตกิารเกิดอุทกภัยในตาํบลโนนกอก 

พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง
ท่ีเกิดภัย 
(คร้ัง) 

พ้ืนท่ีประสบภัย
(หมูที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย  

มูลคาความ
เสียหาย 
(บาท) 

จํานวน
ครัวเรือน      
ท่ีประสบ

ภัย 

พื้นที่
การเกษตร
เสียหาย 

(ไร) 

จํานวน
สัตวท่ี
ไดรับ

ผลกระทบ 

วัต( ) 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

2564 1 3,4,5, - 941 - - 

รวม 1 3 หมูบาน - 941 - - 

 

การปฏิบัติกอนการเกิดอุทกภัย   

- จัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ใหพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันทีเม่ือเกิดภัย 

- สํารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัย  เสนทางการอพยพ  และพ้ืนที่ปลอดภัยจัดทาํเปนศูนยพักพิง 

- ประชาสัมพันธและใหความรูแกประชาชนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมหากเกิดภัยพิบัติ  

- ติดตามขาวสาร และการพยากรอากาศ 

การจัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  

            - ประสานสวนราชการตางๆ จัดทําบัญชีเตรียมบุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะ สําหรับปฏิบัติงาน

ในภาวะฉุกเฉิน 

          - ซักซอม บุคลากร สมาชิก อปพร. ประชาชน อาสาสมัครและองคกรตางๆ ใหมีความพรอมใน 

             การปฏิบัติตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

           - ออกคําสั่งแตงต้ังผูปฏิบัติงานประจําศูนย มอบภารกิจการปฏิบัติงาน และหนาที่ความ      

    รบัผิดชอบ ตลอดจนการแกไขปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

          - จัดใหมีการซอมขายสื่อสารที่สามารถปฏิบัติรับขาว และรับแจงขาวใหครอบคลุมทุกๆพ้ืนที่           

            โดยสามารถแจงเตือนภัยใหประชาชนทราบลวงหนา 

           - ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานสํารวจขอมูลความเสียหาย ตลอดจนความชวยเหลือ 

             ผูประสบภัย เพื่อทําใหขอมูลความเสยีหาย โดยรายงานศูนยทราบขอมูลตลอด 24 ชั่วโมง 

             และผูบังคับบัญชาทราบเปนประจําทุกๆวัน 

 - ประชาสัมพันธแจงเตือนประชาชน ใหเตรียมสํารองอาหาร เคร่ืองอุปโภค – บริโภค น้ําดื่ม                       

                       เวชภัณฑ และสิ่งจําเปนตางๆ ไวลวงหนา 

            - ประสานการปฏิบัติอยางตอเน่ืองกับหนวยงานที่ เก่ียวของ  และหนวยงานที่ปฏิบัติการรวม 

               ตลอด 24 ชั่วโมง 
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         การปฏิบัติการขณะเกิดอุทกภัย 

  - ใหทุกฝายที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติตามแผนทันที เมื่อเกิดอุทกภัย โดยเขาชวยเหลือประชาชนใน 

              พื้นท่ีอันตรายเปนอันดับแรก 

  - ใหมีการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ/ผูปวยในบริเวณเหตุการณและใหอพยพประชาชนอยาง                  

                       ตอเน่ืองจนกวาเหตุการณปกติ 

  - การอพยพประชาชน/สวนราชการ ออกจากพื้นที่อันตรายใหดําเนินการเทาที่จําเปนและไมอาจ              

                       หลีกเลี่ยงได 

  - ใหจัดกําลังรักษาความสงบเรยีบรอย ในบริเวณที่เกิดเหตุการณ/บริเวณที่มีการอพยพประชาชน  

    เพ่ือปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแกประชาชนท่ัวไป 

  - ใหผูรับผิดชอบรายงานเหตุการณใหผูบังคับบัญชาทราบทันทีและรายงานทุกระยะ 

  - ใหจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยที่เกิดกรณีฉุกเฉิน  

  - ใหกําลังเจาหนาที่ประชาสัมพันธขาวสารตอสาธารณชน รายงานสถานการณตลอด 

    วัน/ตลอด 24 ชั่วโมง 

  - ใหรายงานเสนทางการคมนาคม การสัญจรไปมา และประชาสัมพันธใหประชาชน 

    หลีกเลี่ยงการใชเสนทางท่ีเกิดเหตุการณ 

  - ใหแจกจายสิ่งของชวยเหลือผูประสบภยั เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน 
 

  การฟนฟูบูรณะ 
  ใหสรุปรายงาน และรวบรวมขอมูลความเสียหายที่เกิดข้ึนและบูรณะสิ่งที่เสียหายใหกลับคืนสู
สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด 
         การชวยเหลือประชาชน 
  - นายกองค การบริหารส วนตํ าบล  พิจารณาอนุมัติจ ายเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิทดรองราชการ พ.ศ. 2556  ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556   
  - ในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินรายแรง ซึ่งจะตองใชเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติมากกวาจํานวนเงิน
ที่อยูในอํานาจอนุมัติจายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหขอความชวยเหลือสนับสนุนจากอําเภอ/จังหวัด   
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ   
พ.ศ. 2556  ลงวันที่  31  มกราคม  พ.ศ.2556  โดยเครงครัด 
  - จัดใหมีการซอมแซมสาธารณะประโยชนที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบ หากเกินขีดความสามารถใหขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
  - ใหมีการบํารุงขวัญ ประชาสัมพันธ ใหขอมูลขาวสาร คําแนะนําการชวยเหลือ ผูประสบภัย 
ในดานตางๆ และเปนศูนยกลางการติดตอประสานงาน 
  - ประสานงานกับสวนราชการตางๆ เพื่อมอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงานซอมแซมฟนฟูความ
เสียหาย ในดานตางๆ ตามลักษณะหนาที่รับผิดชอบ 
  - ประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแตตน หาขอบกพรองหรือขอปรับปรุงนําไปแกไขตั้งแต ข้ัน
เตรยีมการกอนเกิดเหตุและชี้แจงใหทุกฝายไดรับทราบและปรับปรุงแผนปฏิบัติใหดีข้ึน 
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การเตรียมการอพยพ ใหดําเนินการดังน้ี 
   1) จัดทําแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัยและแผนอพยพสวนราชการ  
   2) จัดหาสถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพประชาชน 
       3) จัดเตรยีมเสนทางอพยพหลักและเสนทางสํารองสําหรับแตละประเภทภัย  
   4) จัดทําปายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเสนทางอพยพไปสูสถานท่ีปลอดภัย 
   5) จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรอืหนวยอพยพ 
   6) จัดเตรียมยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ เชน รถยนตขับเคล่ือน ๔ ลอ ไฟฉาย พลุสองสวาง 
               นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ 
   7) จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือตัวเองเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉิน 
       8) จัดใหมีการฝกซอมแผนอพยพจากสาธารณภัย 
   9) จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัย ใหประชาชนศึกษา 

 
ศูนยพักพิงชั่วคราวในแตละหมูบาน ของตาํบลโนนกอก  
  1.บานเมืองกลาง  ม.1 เปดศูนยพักพิงชั่วคราวที่ รร.บานเมืองกลางวิทยา 
  2.บานนกเจา  ม.2 เปดศูนยพักพิงชั่วคราวที่ รร.โนนกอกวิทยา 
  3.บานโสกเชือก  ม.3 เปดศนูยพักพิงชั่วคราวที่ รร.โสกเชือกนกเจาพัฒนา 
  4.บานเปอย   ม.4 เปดศูนยพักพิงชั่วคราวที่ อบต.โนนกอก 
  5.บานโนนเห็ดไคล  ม.5 เปดศูนยพักพิงชั่วคราวที่  รร.บานโนนเห็ดไคล 
  6.บานสระ   ม.6 เปดศูนยพักพิงชั่วคราวที่ รร.บานสระหวยยางอุปถัมภ 
  7.บานสระ   ม.7 เปดศูนยพักพิงชั่วคราวที่ วัดทักษิณ 
  8.บานสระ   ม.8 เปดศูนยพักพิงชั่วคราวที่ วัดทักษิณ 
  9.บานเมืองกลาง  ม.9 เปดศูนยพักพิงที่ชั่วคราวที่ วัดพระเจาอุย 
 10.บานสระ      ม.10 เปดศูนยพักพิงชั่วคราวที่ วัดปาสระแกว 
 
หมายเลขโทรศัพทติดตอฉุกเฉิน 
  

อันดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท 
1 นายศุภกรณ    วังสระ นายก อบต.โนนกอก 089-5855526 
2 นายทวีศักดิ์     บุญเลิศ รองนายก อบต. 061-0725853 
3 นายวศิน         กางสูงเนิน รองนายก อบต. 063-0843957 
4 นายสุวรรณ     โคตรโนนกอก เลขานุการ 093-0806334 
5 นายเกียรติชัย   นอกสระ ประธานสภา 062-1533433 
6 ส.ต.ท.อุเทน     สถาน ปลัด อบต. 085-4190069 
7 พ.จ.อ.สิทธิชัย   สมวงษ หัวหนาสํานักปลัด 062-1195798 
8 พ.อ.อ.พิพัฒนพงษ  หมูหมื่นศรี จพง.ปองกันฯ 089-7179384 
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กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก ประกอบดวย 

 

หมายเหตุ อาจปรับเปล่ียนและเปลี่ยนแปลงกรรมการไดตามที่นายอําเภอเห็นสมควรอํานาจหนาที่ 

1.  จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนที่

เกี่ยวของเพ่ืออํานวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2.  กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรยีมพรอมรับมือกับสาธารณภัย เชน จัดใหมีการฝก

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน  

3. จัดตั้งทีมเฝาระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัย และแจงเตือนภัยเมื่อเกิด หรือคาด

ว าจะเ กิดสาธารณภัยขึ้ น ใน เขต พ้ืน ท่ี  และให จัดตั้ งศูนย ป ฏิบั ติการฉุก เ ฉินทองถิ่น เพื่อควบคุม 

และบัญชาการ การเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

4. รวบรวม จัดทําคลังขอมูลทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และฐานขอมูลความเสี่ยงภัยใน

พ้ืนที ่อบต.โนนกอก 

5.  ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 

6. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียง

เมื่อไดรับการรองขอ 

 

 

1. นายก อบต. ผูอํานวยการ 

2. ปลัด อบต. รองผูอํานวยการ 

3. ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 

4. ผูอํานวยการกองสวัสดิการ กรรมการ 

5. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 

6. เจาหนาที่/พนักงานการเงนิ กรรมการ 

7. กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน กรรมการ 

8. ผูแทนหนวยงานของรัฐท่ีนายอําเภอเห็นสมควรแตงตั้ง กรรมการ 

9. ผูแทนสถานศึกษาที่ นายก อบต.เห็นสมควรแตงต้ังกรรมการ กรรมการ 

10. ผูแทนองคการสาธารณกุศลในพื้นที่ ที่นายก อบต.เห็นสมควรแตงตั้ง กรรมการ 

12. หัวหนาสํานักปลัด กรรมการและเลขานุการ 
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แผนภาพกระบวนการแจงเตือนภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฝาระวัง 

ติดตาม    

        

ชีวิตและ

ทรัพยสิน

ของ

ประชาชน 

  การแจง

เตือน

ลวงหนา 

    การแจง

เตือนภัย 

การรับมือ 

และอพยพ 

• เฝาระวังสถานการณ 

  สาธารณภัย 

• เฝาระวังการ  

 เปลี่ยนแปลงของสภาพ 

  อากาศ 

• เฝาระวังระดับนํ้าใน 

  เขื่อน การระบายน้ํา 

• เฝาระวังระดับนํ้าใน   

  แมน้ํา 

• ติดตามระดับนํ้าในคลอง  

• ติดตามระดับนํ้าทะเล 

• สงขอมูลเขาคลังขอมูล 

  และแลกเปล่ียนขอมูล 

• หนวยปฏิบัติเตรียม  

  ความพรอมเตรียม 

  ประชาชน 

 

• หนวยงานเฝาระวัง 

  วิเคราะหขอมูล 

• ประเมินความเส่ียงภัย 

• สงผลวิเคราะหเขา 

  คลังขอมูล 

• คาดวามีผลกระทบให 

  ขอมูลแกประชาชนและ 

  หนวยปฏิบัติ 

• หนวยปฏิบัติแจงเตือน 

  ภัยลวงหนาคูขนาน 

• ใหกองอํานวยการ 

  ปองกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย  

  จัดต้ังศูนยปฏิบัติการ   

  ฉุกเฉิน  

 

 

• คาดวาผลกระทบรุนแรง  

  Command Center  

  สงใหแจงเตือนภัย 

• แจงเตือนประชาชนผาน 

  ส่ือและเคร่ืองมือ  

  อุปกรณสื่อสารตางๆ  

• แจงเตือนหนวยปฏิบัติ  

  หนวยปฏิบัติแจงเตือน 

  คูขนาน 

• ประสานภาคเครือขาย  

  เตรียมทรัพยากร 

• ต้ังศูนยพักพิง 

• การแจงยกเลกิการแจง 

  เตือนภัย 

 

 

• อพยพ 

• บริหารจัดการ 

  ศูนยพักพิง 

• การรายงานสถานการณ 

• การจัดการในภาวะ 

  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 

• การสงผูอพยพกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

แจงเตือนผานหนวยงาน  

-  สวนราชการภายในอําเภอ 

-  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ 

-  กํานัน/ผูใหญบาน 

แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทาง 

-  สถานีวิทยุกระจายเสียง  

-  วิทยุสมัครเลน โทรศพัทมือถือ  

-  หอกระจายขาวเสียงตามสาย 

-  รถประชาสัมพันธ 
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ผูเชี่ยวชาญดานการกูชพีกูภัย  

ผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที ่

ผูนําชุมชน เชน ปราชญชาวบาน 

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนอํานวยการ มีหนาที่  ดังนี้ 

- รับแจงขาวสาร  และรับรายงานเหตุการณตาง ๆ 
- ติดตามสถานการณรวบรวมขาวสารประเมินสถานการณที่อาจเกิดขึ้น 
- เตรยีมเจาหนาที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการปองกันภัยฝายพลเรือน 
- รายงานเหตุการณ ตอกองอํานวยการฯ/ หรือหนวยเหนือขึ้นไป                      

สวนปฏิบัติการ  มีหนาท่ี  ดังน้ี 

 - ดําเนินการระงับและบรรเทาภัย  กูภัยเมื่อเกิดภัย 
 - ดําเนินการจัดการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหผูประสบภัยเมื่อเกิดภัย 
 - ดําเนินการอพยพประชาชนและสวนราชการไปยังพื้นที่ปลอดภัย 
 - ร้ือถอน  ทําลายซากปรักหักพังที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอประชาชน 

           - รักษาความสงบเรียบรอยบริเวณที่เกิดภัย  

ผูอํานวยการทองถ่ิน 

สวนปฏิบัตกิาร สวนสนับสนุน สวนอํานวยการ 

สํานักปลัด อบต.โนนกอก  

(งานประชาสัมพันธ) 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

-รองนายก คนท่ี 2 

-กองสวัสดิการและสังคม 

-สํานักการศึกษา 

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

-กองคลัง 

-กองชาง 

-ผูใหญบานหมูที่8,9,10 

-สมาชิกสภา อบต. โนนกอก 

-อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตํารวจบาน /อสม. 

 

-ปลัด อบต.โนนกอก 

-สํานักปลัดเทศบาล/อบต.  

-ผูใหญบานหมูที่ 5,6,7 

-สมาชิกสภา อบต. โนนกอก    

ม.5,6,7 

-อาสาสมัครตางๆ  เชน      

อปพร. /ตํารวจบาน /อสม. 

ผูนําชุมชน  

-รองนายก คนท่ี 1 

-ฝายปองกันและรักษาความ  

สงบเรียบรอย 

-กองชาง/สวนโยธา 

-รพ.สต. 

-กํานนั 

-ผูใหญบานหมูที่1,2,3,4 

-สมาชกิสภา อบต. โนนกอก 

ม.1,2,3,4 

-อาสาสมัครตางๆ  เชน อปพร. 

/ตํารวจบาน /อสม. 

ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติ 

องคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 
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สวนสนับสนุน  มีหนาที่  ดังน้ี 

                            - การสงเคราะหชวยเหลือฟนฟูบูรณะสภาพของประชาชนที่ประสบภัยใหกลับสูสภาพปกติ 

                            - บูรณะซอมแซมสิ่งกอสรางสาธารณูปโภค  เสนทางคมนาคมใหใชการไดในเบ้ืองตน  

                            - การจัดหนวยปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ  และจัดการสาธารณสุขแกผูประสบภัย 

องคกรสนับสนุน  

 โดยใหการสนับสนุนในดานกําลังคน ยานพาหนะ เคร่ืองมือเครื่องใช และสิ่งของตางๆ ท่ีจําเปนในการ

บรรเทาและระงับภัยที่เกิดข้ึนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดทันตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 สวนราชการท่ีเปนองคกรสนับสนุนในพ้ืนที่  ประกอบดวย 

1) ที่ทําการปกครองอําเภอเกษตรสมบูรณ 
2) สถานีตํารวจภูธรเกษตรสมบูรณ 
3) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเกษตรสมบูรณ 
4) อปท.ในพ้ืนที่อําเภอเกษตรสมบูรณ 
5) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกษตรสมบูรณ 
6) โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ 
7) อาสาสมัคร ชมรม สมาคม และชุมชนตาง ๆ  

การบังคับบัญชา 

 อํานาจการบังคับบัญชาสวนราชการ หนวยงาน เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการปองกันภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน เน่ืองจากอุทกภัย ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก เปนผูมี

อํานาจสั่งการอํานวยการ ควบคุม แนะนํา หรือเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

พ.ศ. 2550  

การติดตอส่ือสาร  

 ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินเนื่องจากอุทกภัย องคการบริหารสวน

ตําบลโนนกอก ตั้งอยู ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก เลขที่ 222 หมูที่ 4  ตําบลโนนกอก   

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท 044-056020 วิทยุสื่อสาร ความถี่ 162.125 (โนนกอก) 

         

         พ.อ.อ.                             ผูเขียนแผน                ส.ต.ท.                 ผูใหความเห็นชอบ         

                (พิพัฒนพงษ  หมูหมื่นศรี)                                        (อุเทน  สถาน) 

       เจาพนักงานปองกันปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก    

                                

                               พ.จ.อ.                               ผูเสนอแผน      (ลงชื่อ)                             ผูอนุมัติแผน  

   (สิทธิชัย  สมวงษ)                                             (นายศุภกรณ  วังสระ) 

                     หัวหนาสํานักปลัด                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนกอก 


